XII.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május
28-án (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó
terme
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Meghívottak közül megjelent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos
Krizsó Ervinné védőnő
Bukta Lajos családgondozó
Dr. Máthé Annamária háziorvos
Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezető
Dománné Tuza Krisztina gondozónő
Csepreginé Berecz Ágnes gondozónő
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos

Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,
meghívottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
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Napirendi pont:
1) Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Ea.: Dr. Máthé Annamária háziorvos, Csomorné dr. Tábori Erika
fogszakorvos, Krizsó Ervinné védőnő
2) Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatok ellátásáról
Ea.: Bukta Lajos Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, Wennesz
Istvánné Gondozási Központ vezetője, Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző
3) Mezőőri szolgálat létrehozása
4) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.
I. Napirendi pont: Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatos anyagot mindenki megkapta. Várja a kérdéseket,
észrevételeket.
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Az adatok önmagukért beszélnek, a praxis
létszáma nem változott, több beteget nem fogad. A halálozást a rákos, valamint
a szív- és érrendszeri betegségek vezetik. Érdeklődne, hogy lehetne-e egy
vízvizsgálatot végeztetni, mert nagyon nagy a lakossági megbetegedések száma,
Heves megyében mért adatokhoz képest is magas. 4 új megbetegedés van, egyre
fiatalabb korosztályt érint.
Sok fiatal van, aki testépítést végez, szedik hozzá a fehér port, ami nagyon káros
a számukra. A másik, a legújabb probléma, hogy a gyerekek egymás között
terjesztenek egy bizonyos anyagot, amitől az egyik nagyon beteg lett. Ez előző
nap történt, annyira friss eset.
Tóth Barnabás: A vízmű havonta végez vízmérést.
Bóta József Sándor polgármester: A talaj szennyezettségből adódóan is lehetnek
ilyen megbetegedések. Természetesen lehet ezzel a kéréssel szerveket
megkeresni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2014. (V. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Háziorvos beszámolójának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képez.
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Tavaly felvetődött az a probléma,
hogy a mezőszemerei gyerekek nem mentek szűrésre, de ez hellyel-közzel
megoldódott. Nagyon várja már, hogy elkészüljön az új egészségügyi központ,
mert nehéz körülményeket okoz az egységkészülék, reméli, hogy addig kitart. A
fogorvosi székkel kapcsolatban vetődtek fel problémák. A másik széknek 5-6
éves a garanciája, nem pedig 2 év.
Bóta József Sándor polgármester: Mezőszemere és Egerfarmos községek
részéről milyen az igénybevétel?
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Szihalomról vannak a legtöbben, a két
község részéről létszámarányos.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014. (V. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Fogszakorvos beszámolójának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Krizsó Ervinné Védőnő: Kimaradt a beszámolójából a számítógép iránti
kérelme, mert a mostani nagyon régi már, 2001-ben kapta meg. Ha lehetőség
lenne rá az új egészségügyi centrumba szeretne egy új gépet vagy egy
állományfrissítést. A fűtéssel kapcsolatban lenne még problémája, konkrétan
azzal, hogy nem lehet szabályozni. Abban az esetben, ha csecsemőt hoznak,
akkor feljebb szokta kapcsolni a hőfokszabályozót.
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell keresni a műszaki ellenőrt és a
kivitelezőt ezzel a problémával.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2014. (V. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Védőnő beszámolójának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról
Bóta József Sándor polgármester: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos anyagot
is mindenki megkapta. Várja a kérdéseket, észrevételeket.
Bukta Lajos családgondozó: Véleménye szerint az a probléma, amit a doktor nő
felvetett, rendőrségi ügy lenne.
A beszámolójából kiderül, hogy a gondozottak száma csökkent, ami az iskolába
járással függ össze, lehet, hogy a szigorításoknak is köszönhető vagy kifutóban
van ez a generáció, és a szülők is komolyabban veszik ezt a kérdést. Két
ellenőrzése volt az utóbbi időben, a személyi- és tárgyi feltételeket rendben
találták, a Módszertani Központ megállapítása szerint viszont nem szerencsés,
hogy a hivatalban van elhelyezve az irodája, mert ide a gyerekek nem fognak
bejönni, ha gondjuk van. Javasolták, hogy az iskolában kerüljön ki egy doboz
vagy láda, amibe a gyerekek levelet, megkeresést dobhatnak be a számára,
ehhez csak neki lenne kulcsa, ő tudná kiüríteni.
Bóta József Sándor polgármester: Osztályfőnöki óra keretében tarthatna egy
foglalkoztatást a gyerekeknek a gyermekvédelemről, akkor lehet, hogy jobban
eljutna hozzájuk az információ. Esetleg a rendőrség is részt vehetne ezen a
tájékoztatón.
Bukta Lajos családgondozó: Felvette a kapcsolatot az új rendőrkapitánnyal, aki
ajánlotta, hogy van egy drog prevenciós dolgozójuk, aki majd megkeresi, de a
mai napig ez nem történt meg.
Bóta József Sándor polgármester: Ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell,
valamint a táplálék kiegészítők káros hatásával is.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2014. (V. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezetője: Náluk is volt ellenőrzés, az
ÁNTSZ valamint a szociális és gyámhivatal részéről. Nagyon ráférne az
intézményre egy festés, tavaly sem zártak be, hogy ne essenek el a normatívától.
Jó lenne, ha lenne majd pályázati lehetőség, mert szeretnének egy kicsit
megújulni. A jegyző megkereste azzal, hogy idén is gyermekfelügyeletet kellene
vállalniuk, amíg az óvoda zárva van. Úgy gondolják, hogy ez nem szabályos,
mert gyerekek nem tartózkodhatnak együtt az idősekkel. Volt olyanra példa,
hogy nem tudták kire hagyni a gyerekeket, így magukkal kellett vinniük a
gondozotthoz.
Bóta József Sándor polgármester: Meg kellene várni a fogászat kiköltözését a
festés problémájával.
A gyermek vigyázással kapcsolatban elmondja, hogy a tervek szerint úgy volt,
hogy az óvodákban nem lehetnek átfedések a szabadságolásban. Az
iskolavezetésénél elérte, hogy június 30-ig tartanak ügyeletet, így csak 2 hétről
lenne szó. Ha nem sikerül megoldani, akkor forrást kell keresni erre, mert a
KLIK nem vállalja be a költségeket.
Ficsór Kálmánné: Utána nézett a kérdésnek, felhívta a minisztériumot is, akik
teljesen elutasították az ügyben. Vannak olyan települések, akik vagy megbízási
díjjal oldják meg a dolgot vagy a könyvtáros pedagógusra bízzák a felügyeletet.
Átadja a jegyző részére az említett telefonszámot, hátha sikerül az ügyben
eredményt elérnie.
Bóta József Sándor polgármester: Egy fő könyvtáros van, az oda beérkező
ügyfelekkel neki foglalkozni kell, egy ember ezt nem tudja megoldani. Meg
lehetne kérdezni azokat a középiskolásokat, akiknek ilyen közhasznú feladatokat
kellene ellátniuk, de ők is kiskorúak. A KLIK ezt nem vállalja be, nem tudja a
nyári kötelező napközit biztosítani. Próbáljuk megtalálni a jó megoldást erre a
problémára.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2014. (V. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Gondozási központ beszámolójának elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 1. § 7) bekezdésének
módosítására lenne szükség, ami a fellebbezésről szól, ezt hatályon kívül kellene
helyezni, csak a bírósághoz lehet fellebbezni.
Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (V. 29.) RENDELETE
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. Napirendi pont: Mezőőri szolgálat létrehozása
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét
képezi. A kiadásokat fedezné a bevétel, el kellene dönteni, hogy hány fővel
indítsuk el a szolgálatot. Az aljegyző tájékoztatása szerint 1 fő lefedi a területet.
Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint érdemes ezzel a kérdéssel
foglalkozni, 3 fő alkalmazásával, mivel 1 fő nem lenne elég, mert neki is van
pihenőideje, szabadsága. Indokolt a hosszabbított műszak a terménylopások,
fakivágások, szemétlerakások miatt.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Így azt tudjuk mondani a
földtulajdonosoknak, hogy állandó felügyeletet tudunk biztosítani.
Szavazásra bocsátja a mezőőri szolgálat bevezetését, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (V. 29.) RENDELETE
A mezőőri szolgálat létrehozásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: A létrehozáshoz szükséges a
költségvetési rendelet módosítása, mivel a státuszt meg kell emelni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta.
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (V. 29.) RENDELETE az Önkormányzat 3/2014. (II. 13.)
rendeletének
a 2014. évi költségvetés módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: A szemétszállítással kapcsolatban tájékoztatja
a képviselőket, hogy országosan egységes díjszabás lesz. A régi szerződést nem
lehetett felmondani a hitel miatt. Nem született megegyezés a novaji központú
társulással kapcsolatban. Érdemes lenne a 60 literes edényzetről is tárgyalni, sok
nyugdíjas van, és olyanok, akik egyedül élnek. A Zsóryban a zsákos szállítás
miatt tiltakoznak.
Dr. Joó Csaba: Át lett tanulmányozva a szerződés teljes tartalma?
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Semmi olyat nem látott benne, ami nem
lenne jó.
Boda Sándor: Javasolja, hogy a Zsóry üdülőterületre kerüljön kihelyezésre
szelektív hulladékgyűjtő.
Bóta József Sándor polgármester: Van olyan város, ahol havonta biztosítanak
többféle zsákot a szelektív hulladékok gyűjtéséhez. Ha ezeket a feltételeket nem
fogadják el, akkor egyenlőre tárgytalan a szerződés aláírása, de amennyiben
hajlanak rá, akkor a szerződés aláírásra kerülhet.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014. (V. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kriston
Endre sírköves szóbeli kérelemmel fordult hozzá. Panaszként adta elő, hogy
nem mehet be autóval, és be kell talicskáznia az útról az anyagot a temetőbe.
Kérné, hogy maximum 1,5 tonnás autó bemehessen. Véleménye szerint van
benne jogosság, de ha külön teherautóval szeretnének bemenni, akkor az abból
befolyó összegből tudnánk az utat javítatni.
Boda Sándor: Az Árpád úton olyan vékony az aszfalt, hogy fel fogja nyomni a
fű. Inkább a füves úton járjon be, ne az aszfalton.
Farkas József: Az a baj, hogy nem jól töltötték be az utat a temetőben az a baj.
Ha megengedjük neki, a következő az lesz, hogy a betont is ott keveri.
Bóta József Sándor polgármester: A füves úton behajthat, 2000 Ft/alkalom
összegért, amit a temetőgondnoknak minden alkalommal köteles bejelenteni, de
az aszfaltozott utat nem használhatja.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (V. 29.) RENDELETE
a temetőről és a temetkezések rendjéről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta
József Sándor polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el,
amiről külön jegyzőkönyv készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 17.45
perckor bezárta.
Szihalom, 2014. május 28.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző

54

